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 ها، فبَّين الظاهر والنص واملؤونل. تكلم بعد ذلك عن داللة املنطوق من  مث -
 مفهوم املنظوم.الئل دمث بَّين بعد ذلك  -
 فع حكمه ابلكلية. ر مث ختم احلديث عن النص بداللته ابحلديث عن نسخه؛ أي   -

لماء  اختالف الع م، وقد يكونر أهل العل فيها أنظامبحث النسخ من املباحث املهمة اليت خيتلف و 
  مجٌع من؟ ولذلك بَّين يف ثبوت احلكم ونفيه اختالفهم بسبب هل هذا الدليل منسوخ أم ليس مبنسوخ

َُهْم للاُ -حابه أهل العلم أن ألمحد وأص هي طريقة فقهاء احلديث قواعد خاصة يف ابب  و  -تَ َعاَل  َرمحم
 القواعد.، وأما هم فإهنم يُعملون هذه اه يتوسنع غريهم فيقد  النسخ

: ما نبنه عليه مشس الدين الزركشي املصري صاحب شرح اخلمَرقي، فقد نبنه يف شرحه فمن ذلك
النسخ "، ولذلك يقول الزركشي: "يل من احلكم ابلنسخ ما أمكنالتقل "ة: والقاعد ألصلاللخرقي أن 

كشي تتابع على اليت أوردها الزر  لقاعدةذه ا، وهه ما أمكن"خالف األصل، فالواجب عدمه أو تقليل 
 ين وغريه.كرها مجٌع من أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدذم 

َه  -ئنا ومن قواعد فقها أهنم يقولون: "إن النسخ إلغاٌء لداللة النص،   يف النسخ  - هللا تَ َعاَل  م  َرِحم
بل ال بد أن  يُقَبل فيه دليٌل حمتمل،  ال  ، و غاء ابلنسخ إال أبمٍر قوياإلل  ر هلذااصفما دام كذلك فإنه ال يُ 

نما قال:  دليالا صرحياا على ذلك"، وقد نبنه على ذلك أيضاا مجاعة منهم الزركشي حييكون الدليل 
واخلرس  رد الظن أما جمح الذي يُثبت النسخ، و "النسخ ال يثبت ابالحتمال، بل ال بد من الدليل الصري

 . بصحيح"ة النسخ فهذا ليس  وص الشرعية حُبجن ع ورد النصوالتوق  
م قواعد ما الذي يُعَرف  من القواعد رمبا يف هذا الدرس أو يف الدرس القادأتينا إن شاء للا  ك سيذلول

يقيها على ؟ وكيف أن من أهل العلم من ضينق هذه القواعد ومنهم من وسنعها، والصواب: تضبه النسخ
قضية أن من أصول أمحد نبنه   دم يف  اليوم أو الدرس القايأتينا أيضاا إن شاء للا الصرحية دون احملتملة، س

: "وكثرٌي من ، قالال يُنَسخ ابلقياس  نصال  من أصول أمحد أن"أن    :عليه أبو الربكات اجملد بن تيمية قال
ياس نصوٍص  وصاا شرعيةا حُبجنة أهنا منسوخة ملا يُعارضها من قنص ونمن احلنفية وغريهم يرد  الفقهاء 

 يله يف حمله. سيأتينا إن شاء للا تفصلنص ال يُنسخ ابلقياس، و ريقة فقهاء احلديث فإن اما ط، وأ"أخرى



 

 

 

 

3 

 أُُصوِل اْلِفْقهِ  اْلُمْختََصِر فِي  3
 

 هم وله قواعده اليت قد يتوسع فيها بعض أهل العلم وقدما يتعلق عموماا أبن هذا املبحث مهذا  
وهو تضييق هذا  -للام  َرمْحَةُ  مَعَلْيهم -ُيضي مقون، وطريقة فقهاء احلديث ومنهم احلنابلة وغريهم من األئمة 

 ما أمكن. الباب 
: وهو قضية أن لفظة ريف النسخ يف اللغة واالصطالح أود أن أ بّيِم ملحظًا مهًمانبدأ بتع  ل أنبق

 ؛النسخ

 هلا إطالٌق عام.  -
 خاص.   وهلا إطالقٌ  -

عام فإنه  أما املعىن الصنف إمنا هو املعىن اخلاص، و ملم عنها ايتكل باحث واملسائل اليت املراد هبذه املف
 ؛ -َعزن َوَجلن -كتاب للا    بل ولرمبا ورد يف علماءخدم يف كالم الُيست

فظ الظاهر عن داللته الظاهرة، وبناءا  كل ما كان فيه صرٌف لل : إطالق النسخ على  فمن املعىن العام
 الذي مشى عليه األثرمسمى ذلك نسخاا، وهذا يُ  للعام والتقييد للمطلقعلى ذلك فيكون التخصيص 

كتاب وجدت  نك إذا أتملك هذا الث[ أو ]الناسخ واملنسوخ[، فإاحلدي ]انسخ يف كتابه املطبوع ابسم 
كم على أحاديث قيندت نصوصاا أخرى أبهنا انسخة،  كان كثرياا ما حيأن أمحد واألثرم تلميذه كذلك فإنه  

ا هو التقييد ذلك إمندهم برا، ممي السلف من التابعَّي وغريهمفمراد أمحد واألثرم بل مراد كثرٍي من متقد
 عام.مطلق والتخصيص لل لل 

ا فيما ُيسميه بعض ا ملتقدمَّي من أهل العلم ابلنسخ إذا عَرفت ذلك احنل عندك إشكال كثري جدًّ
 .هذا املعىن العام األولوهو يف احلقيقة ليس نسخاا ابملعىن العام وإمنا هو نسٌخ ابملعىن العام، 

خ الَفهم املظنون  في الأحياانا يُطَلق مبعىن ن  لنسخأن اوهو    :ن املعىن العام الثا ظن الفاسد، فُيقال: ُنسم
َهُ -سلف جاء عن بعض الذلك: ما الفاسد من اآلية بكذا، ومن  أهنم يقولون: إن  -للا تَ َعاَل  مْ َرمحم

َتطَع ت م  ﴿: -َعزن َوَجلن -قول للا   :-َجلن َوَعاَل -وله لق سخةٌ انأهنا  [16]التغابن: ﴾فَات َّق وا اَّللََّ َما اس 
  [ 102]آل عمران: ﴾ات َّق وا اَّللََّ َحقَّ ت  َقاتمهم ﴿فإن قوله:  [102]آل عمران: ﴾وا اَّللََّ َحقَّ ت  َقاتمهم ق  ات َّ ﴿
ن ملا ظنن بعض الناس أن االتقاء ابالستطاعة وعدمها  ها، ولكمَمة وليست منسوخة مبعىن رُفمع حككحم

   بيننةا هلذا الظن الفاسد.الفاسد جاءت اآلية األخرى م أو قد يُوهمم هذا اللفظ هذا الظن
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فَ يَ ن َسخ   ﴿: - َوَجلن َعزن -ول للا منها ق ؛-َعزَّ َوَجلَّ -كتاب هللا   يف وهذا أمثلته كثرية وقد جاءت 
ان،  مبعىن أنه يُلغمي الظن الفاسد ويكون ذلك ابلبي  ﴾يَ ن َسخ  ﴿هنا    [52]احلج:  ﴾اَّللَّ  َما ي  ل قمي الشَّي طَان  

مَّي يف احلكم على بعض ن يف كالم أهل العلم املتقددماهذين املعنيَّي مستخ  إذا عَرفت ذلك عَرفت أن
 هم بذلك النسخ مبعىن رفع احلكم الذي سيتكلم عنه املصن مف بعد قليل. آلي أهنا منسوخة، وليس مرادا

َغةً " ✍ ".ل  ع  ف   : الرَّ

قول أهل اللغة: إن النسخ  ي  وابلنقل، ولذلك للغة ابلرفع  ( أي أن النسخ يُفسنر يف ال َغةً قول الصن مف: )
 يان: له معن

 رفعته ومل يوجد له أثر وأزالته.  يأ (نسخْت الشمُس الظلن ، ومنه أن يُقال: ) : الرفع األولاملعىن
، وفيه معىن ومعىن النقل أي بقاء األصل يف مكانه ( الكتاب نسختُ : النقل، ومنه: ) الثانواملعىن

  آخر ملن نسخ الكتاب. نٍ كاه ملفٌع لصورته، ورفٌع هليئت الرفع فهو ر 
 إذن عندان معنيان:  

 فع.الر  -
 والنقل. -

 للغة:ان موجودان يف اوهذان املعني

 فالرفع يف معناه اإلزالة. -
 . والنقل هو نقل الشيء من مكانه إل مكاٍن آخر -

 وأزالته فلم يبقى له أثر.   رفعته   يأ  (نسخْت الشمُس الظلن ):  بقول الشخص  قد مثنل املصن مف للرفعو 
أي إذا نقلته نقلت الشيء عن موضعه إل موضٍع آخر قد  ( الكتاب نسختُ ) بقوله: قللنل ثلن مو 

 إل آخر. قل الكتاب، وقد ال يبقى لكنه يُنَقل من مكاٍن ول مثل نضعه األيبقى يف مو 

✍ "( : قال  س   نسخت  ي  م  ل ، (لَّ الظم  الشَّ ق  وَوالن َّ  ".(اَب تَ كم ال   ت  خ  َس نَ ) :َن 

 ( وهو املعىن الثاين للنسخ يف اللغة.ق لَوالن َّ قوله: )
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يَقة  " ✍ َو َحقم ا  َوه  َحابنَ ص  د أَ ن   ".الثان يف األول جَماز   يفعم

 يف  جَماز  يعين ملعىن الرفع، )( كلمة األول  األول  يف عمن د َأص َحابَنا    َحقميَقة  ( أي والنسخ ) َوه وَ ):  قوله
نبين على كون أن النسخ حقيقٌة  على هذا املعىن، وي  ٍة تدلبقرين  مبعىن النقل إال  إليه صار  ( فهو ال يُ الثان

ول: إن كل ما جاء يف الشرع مبعىن النسخ فإنه مبعىن الرفع، وال يوجد يف الرفع جماٌز يف النقل: أننا نق
 ابن قدامة.صرنح هبذا البناء املوفق ، هذا هو األصل، شيٌء جاء فيه مبعىن النقل

  يف النقل ينبين عليه مسائل أصولية:يف الرفع جماز    لنسخ حقيقة  قوهلم: إن اينبين على  ه  أن  كما
املسألة ستأتينا إن شاء للا وهي مسألة الزايدة على النص هل هي م قالوا: إن  أهن  :من هذه املسائل
 اللغة حقيقةٌ  هل النسخ يف ا؟ فإن بعضاا من األصوليَّي بناها على قاعدة اللغة:نسٌخ أم ليست نسخا 

  يف الرفع والنقل معاا، أم العكس؟ هذا بُنيت عليه.ةٌ ، أم أهنا حقيقيف الرفع فقط
ماوي على أنه ينبين على هذا اخلالف يف قضية  : نصن بعض األصوليَّي ومنهم الرب كذلك أيضاا

بعض نسخ بال بدل، فنقل عن بىن عليه مسألة جواز ال ؟نقلسخ أهو الرفع أم الي للنمعىن احلقيق
 فيه نظر أن هذا ينبين عليه.وقال: ره نه نظن األصوليَّي ذلك ولك

قفَّ " ✍  ".ال َعكسهَوعند ال 

فإذا    زة،راو قفنال الشاشي من كبار الشافعية، وهو الذي تُنَسب له الطريقة امل  (الَوعند ال قفَّ قوله: )
 ي.شافعقفنال وتالميذه وهم من طريقة اخلرسانيَّي من أصحاب القيل: املراوزة فهو ال

 احلقيقة هو النقل، ويف اجملاز هو الرفع.ه يف أي أن (َعكسهقوله: )
ن " ✍ َتك َبينهَما الباقالنَوعند اب  ش   ".َوَغريه م 

، وعند غريه هو الغزايلأو    قالين( وغري الباَوَغريه)أي صاحب التقعيد،    ( الباقالنَوعند اب ن  قوله: )
ََتك بَينهمَ ألة، قال: )يل وافق الباقالين يف هذه املس زافإن الغ قيقٌة فيهما معاا، أي يف  ( أي أنه حام ش 
قد مال هلذا القول من احلنابلة الطويف، فقد قرنر الطويف يف خمتصره القول األول: وهو الرفع معاا، و النقل و 

حقيقٌة  النسخ    أن  ح اختار بعد ذلك أن األول عندهأنه حقيقٌة يف الرفع جماٌز يف النقل، فلما جاء يف الشر 
 ول ابن الباقالين.يب من قالرفع والنقل معاا، وهذا قر  َّيب رتكيف املعىن املش 
ت خبطاب   ع  رف :اَوشرعً " ✍ ابم َقدم   احلكم الثَّ ت َ َأخِم  خبطاب   م  تَ َضة ذكره يف ،َعنه   ر  م  و   ."الرَّ
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َها  ن  َآيَة  َأو  َما نَ ن َسخ  مم ﴿: -َعزن َوَجلن -أي يف استخدام الشرع يف قول للا  (اَوشرعً قوله: ) ن  ن سم
ث لمَهاَنَ تم خبمَ  َها َأو  مم ن   قدمة أن النسخ أحياانا أييت  ، وكذلك ما ذكرت لكم يف امل[106]البقرة: ﴾ ري   مم

عَرفنا هذا وهو استخدام  ( اَوشرعً قوله: )لكنه مقيند،  ذلك مبعىن رفع املعىن املظنون الفاسد هو مبعىن 
 األصوليَّي والفقهاء كذلك.

 : (م تَ َقدم   اب  رفع احلكم الثَّابمت خبط: )قال
أي إزالته، واملراد ابحلكم أي إزالة التشريع املتعلق أبفعال املكلنفَّي؛ ألن احلكم هو ( رفع احلكم)

  .فَّياملتعلق أبفعال املكلن 
 من ذلك مسألتّي:تفيد نس  (م تَ َقدم   الثَّابمت خبطاب  وقوله: ) 
ة[ وتبعه املؤلف وكثرٍي من روض]ال( عربن صاحب طاب  بمت خب الثَّا يف قوله: )ول: ألاملسألة ا

كم اثبتاا خبطاٍب، ال بد أن يكون اثبتاا خبطاب، قالوا: ألن كلمة  األصوليَّي أبنه يلزم أن يكون احل
 :اخلطاب هذه

   .تشمل النص -
 وتشمل التنبيه الذي هو الفحوى. -
 شمل املفهوم.وت -
ان ابخلطاب ومل نُ لب، ولذلك قاوم اخلطاهذه داخلٌة يف عمفكل  عرب م ابلنص لكي تشمل وا: عربن

 . واحدهذا فاهيم وما يف معناها، امل
وع إذا كان اثبتاا بدليل الرباءة العقلية فإن تغيريه ليس  قالوا: ولكي يكون احلكم األول املرف: ًيااثن

ذا ُغري م هذا  ابحة، فإألصلية هو أن األصل يف األفعال اإلية ادليل الرباءة العقل مرن معنا أن نسخاا، إذ 
يس اثبتاا ابلنص وإمنا ثبت  نسخاا؛ ألن احلكم األول لظر أو لغريه فإن هذا التغيري ال ُيسمى كم للحاحل

 اإلابحة األصلية. بدليل العقل وهو دليل الرباءة األصلية و 
 . (اب  خبط) إذن هذا فائدة تعبريهم 

ى الناسخ؛  قدماا عل نسوخ متمن أن يكون امل بد يدلنا على أنه ال  (م تَ َقدم  ) يف قوله: : األمر الثان
 فمن شرط النسخ:  
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أن يكون خبطاٍب مرتاٍخ، وال يصح أن يكون النسخ يف خطاٍب واحد، فال جيتمع بَّي   -
 .انسٍخ ومنسوٍخ يف خطاٍب واحد

 نسوخ وسيأيت تفصيلها إن شاء للا يف حمله.وال يكون الناسخ أيضاا متقدماا على امل -
( ذكر ابن عقيل وغريه أن َعنه   ر  م َتَأخمِ  خبطاب  قال: ) (م تَ َقدم   طاب  لثَّابمت خبرفع احلكم ا)إذن 

إن فائدته كذلك اليت هي أن الناسخ يكون خطاابا كذلك، قال:  ( الثانيةر  م َتَأخمِ  خبطاب  )فائدة التعبري 
تنسخ،  طاب سابقاا؛ ألنه سيأتينا إن شاء للا أن فحوى اخلما قلنا يشمل فحوى اخلطاب مثل لكي 

 ٌخ أم ال، ولذلك عربن ابخلطاب ومل يُعرب م ابلنص. قضية املفهوم هل هو انس وسيأيت اخلالف يف
؛  ف قيقة، أغلب أصحاب أمحد على هذا التعري( وعليه أغلب األصوليَّي احلالرَّو َضة  ذكره يف قال: )

 صف. ذكره املى هذا التعريف الذي يعين أغلبهم مشوا عل 
َح " ✍ ص  اَوَقاَل بعض أَ َرار ا :ابنَ م  تم ره إلحلكم منع اس   ".آخم

َرار احلكم قوله: ) تمم  ره إلمنع اس  َرار احلكم كذا: )كون هيعين أن التعريف ي (آخم تمم    ( منع اس 
قَاَل  ، وقول املصنف: )متقد مٍم خبطاٍب متأخٍر عنه، هكذا يكون التعريف استمرار حكم خطاٍب شرعيٍ  

ملرداوي واجلُرناعي أن املراد هبذا  ن ذكر ذلك اأهبمه، ولك  وقبله ابن مفلح  ( أهبمه املؤلف،بعض َأص َحابَنا
قة أن ابن محدان رمبا يكون انقالا هلذا التعريف  قنمع[ يف أصول الفقه، واحلقيدان صاحب ]امل هو ابن مح

 . عن غريه، وليس موجوداا يف أغلب كتب أصول الفقه عند احلنابلةواحلد 
معناه، وذكر أن هذا التعريف إمنا يقول به   هذا التعريف وما يفيٍل عق ابنوقد انتقد أبو الوفاء 

تمع يف الشيء أمٌر ال ينهى عن شيٍء أمر به، فال جي -َعزن َوَجلن -ة؛ ألن القدرية يرون أن للا القدري
عين ُغالة ي-إل ما يعتقدونه    مرد هعقيل أن هذا  وفاء ابن  ، وذكر أبو الوهنٌي عنه، فال يُنهى عنه بعد أمره

أيت أن هناك فرقاا بَّي البداء ويرون فيه نوعاا من الشبه ابلبداء وسياء وإثباته، لة البدوهو مسأ -القدرية
 وبَّي النسخ.
: أنه قال: إن هذا التعريف أو هذا احلد أخذ به بعض  ء ابن عقيل هنا تعليق أليب الوفايهمين

ل، وإمنا ذا األصه إل هانساق به حتديد -حلدأي القدرية يف هذا ا-مث قال: "فمن اتبعهم الفقهاء، 
رويٍة وال لفظ واختصاره من غري صورة ال بادرةأو أعجبه ابلسلكه من الفقهاء من نقل من صحيفة، 

   .معرفٍة مبا يُفضي إليه"
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ضاا من ا أيورمبوهو أن كثرياا من الفقهاء  يل؛ ألن فيه ُنكتة مجيلة هذا الكالم نقلته من ابن عق
ون به بداءة األمر، وال يعين  ون كالم من قبلهم ويُعجبهم ينقل  كذلك  وكثرٌي من األصوليَّي  األصوليَّي بل

 بل رمبا مل يلتزموا ذلك".تبنون مضمونه وي يتبنونه ذلك أهنم 
ذه املسألة ابن محدان بضاعته يف علم الكالم ضعيفة،  وهذه اإلشارة اللطيفة جدًّا من ابن عقيل هل

ابه من هذا الباب، هو من وألصح ا ألمحد م ونسبهألخطاء يف علم الكالوقع منه الكثري من اولذلك 
ء الفقهاء الكبار األ رمبا لعدم علمه يف هذا الباب  د، ولكنوهو من تالميذ اجمل -ة للاعليه رمح- جالن

 علم الكالم الطويف يف بعض كتبه.وقد أملح لعدم علمه ب
ة" ✍ َألَ َرائم  :َمس  سأهل الشَّ  ".ا ووقوعه شرعً عقالً  خع على َجَواز النِ

ووقوعه شرعاا، قال املصنف:    ألة يف الكالم عن مسألة جواز النسخ عقالا ف يف هذه املس صنامل  شرع
اده أبهل الشرائع أي شرائع األداين؛ كالنصارى واملسلمَّي وغريهم، فاملسلمون  مر  ( أهل الشََّرائمع)
 .عدهم وهكذا، ولكن النصارى بقدنمون على غريهمم

قل أن أيمر للا بشيٍء مث ينهى عنه، أو أن ينهى  لعن ابميك ( أيعقاًل  ى َجَواز الِنسخ لعقال: )
 ٍخ. مرتا د ذلك، وهذا هو النسخ ويكون ذلك خبطابٍ ه بعمر بعنه مث أي

ي أن الشرع جاء ابلنسخ، فالنصارى يقولون: إن شريعة عيسى النصرانية  ( أاووقوعه شرعً )قال: 
سالم انسٌخ لألداين قبله، هذا  ولون: إن اإلواملسلمون يقشريعة اليهود، عيسى انسخٌة ل ا ء هب جايتال

 -َعزن َوَجلن -قد اإلمجاع على أن للا عن: فقد اما ابعتبار اجلزئيات ابعتبار األداين وهي الكليات، وأ
 .-لن َعزن َوجَ -بعض آايته، بل هو املنطوق يف كتاب للا  وينسخينسخ بعض أحكامه، 

ه  َوَخالف أَ " ✍ ي َ َواز يفود كثر ال  سلم أو اْلَ  يًصا يف األصفهانبو م  صم ق وع َوَساه  َت  و   ."ال 

َُه للا تَ َعاَل -مث قال املصنف  ََواز  يف َوَخالف َأكثر ال يَ ه ود ): -َرمحم اليهود خالفوا يف جواز   (اْل 
 -َعزن َوَجلن -ا للا  اهو أوح سى، أليت جاء هبا مو اليهود اإل أمر: وهو أن شريعة    يُريدون أن يصلوا  النسخ

أكثر اليهود فقد نقل بعض أهل العلم وهو ابن  إن الذين خالفاملصنف:  إل موسى ابقية، وقول
ي يف أكثر من كتاٍب من كتبه أن اليهود  نقله عنه أيضاا تلميذه ابن اجلوز و ح[ غوين يف كتابه ]اإليضا الزا

 على ثالثة طوائف: 
.يقول: إنه ال جيوز  فمنهم من -  عقالا
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 شرعاا.جيوز عقالا وال يقع ومنهم من يقول: إنه  -
  لكن ال جيوز النسخ ابألخف، وإمنا يكون النسخ وز عقالا وشرعاا و ومنهم من يقول: إنه جي -

أشد من الشرائع اليت جاءت بعدهم، فإن النصرانية واإلسالم أن شريعتهم  ابألشد بناءا على  
  عند اليهود. مشروعةا  ر واألغالل ما كانتوضع للا فيها من اآلاث

 حوال الثالثة يُريدون إبطال األداين اليت بعدهم.ل األويف ك
ه األصوليَّي؛ كابن احلاجب وغري نا عميب على  وهي قضية أن إيراد قول اليهود ه  يهمنا هنا مسألة:

روع  وللقواعد اليت هلا ف بَّي أهل اإلسالم أهل اليهود، فاألصول األصل فيها إمنا هودون كالم ير ملا ي
 اشتهر بينهم.  مر الذيمن األ فقهية، ولكن هذا

ونزه  ين خالف يف الوقوع، جماا األصفها( أي أن أاب مسل ال و ق وع   يف   األصفهانبو م سلم  أو )  مث قال: 
  حىت أن بعضهم قال: هو اجلاحظ هاين اختلفوا من هو؟  فعقالا وخالف يف وقوعه، وهذا أبو مسلم األص

رين الذين كانوا يف أوائل القرن د املفس أنه أح الشافعية، والصواب: له بعض األصوليَّي منقا وُخط مئ،
   .الرابع، وقد كان على طريقة أهل االعتزال وله تفسرٌي كبري

مث هاين هذا كان على طريقة االعتزال أن أاب مسلم األصف [القواطع]بن السمعاين يف ر اوقد ذك
القيم يف ]مفتاح يه ابن أثنا عل هاين هذا فسلٍم األصوقد أثنا على أيب م ،مأ هلذا املعىنتركها، أو كأنه أو 

  رجع عنها بعد ذلك.عليها مثكان   آراءا دار السعادة[ وقال: "إنه من الفضالء"، فيبدو أنه 
أي أن أاب مسلماا إمنا خالف يف الوقوع ال يف  (ال و ق وع  يف  األصفهانبو م سلم أو قول املصنف: )

يًصا )اين النسخ  ه( أي ومسنى أبو مسلم األصفَوََساه  ، مث قال: )اجلواز العقلي ( يعين جعله من ابب  ََت صم
ا، وهذه الطريقة اليت أليب مسلم األصفهاين بت خالفه سميته نسخ احلقيقة التخصيص ومل ُيسمه نسخا

 ات. اجلمهور، فإن اجلمهور يُفر مقون بَّي النسخ والتخصيص من جه
 :يصلتخصخ وانس فروقات بّي ال من ال فعلى سبيل املثال

ملخصص ال يلزم أن يكون مرتاخياا  مرتاخياا، بينما ا  ناسخ جيب أن يكونم يقولون: إن الأهن -
، ومرنت معنا قبل قليل.  فقد يكون متصالا

قولون: إن النسخ ال يكون إال خبطاٍب شرعي، بينما التخصيص جيوز أن  م يكذلك إهن -
 عادي.  مبخصصٍ يكون مبخصٍص عقلي، وقد يكون 

 ص قد يكون ابإلمجاع. خصيالت، بينما اع يكون ابإلمجكذلك النسخ ال -
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 تكلم عنها أهل العلم يف ذلك الباب.وهكذا من األمور اليت 
ذ :َفقيل" ✍ ف إم الَ  ".ي  لفظ نَخالف َفاْل م

 إل آخرها، من قوله:هذه العبارة من أوهلا  (ي  لفظ نَخالف فَاْل ماَلف إمذ :َفقيل: )قول املصنف
ع اجلوامع[ ابلنص، ولذلك فإن هناك  السبكي يف ]مج  ف من كالم ابنأخذها املصن م ( إل آخرها  َفقيل)

 ا يف احلديث عنها. وما ينبين عليها، سأختصره (خالف إيرادات على كلمة )
-الكالم الذي يظهر والعلم عند للا  تبعاا البن السبكي، الذي قال هذا (َفقيل: )املصنف قول
ه ابن هبادر الزركشي يف ]البحر احمليط[ الماا نقل ق العيد كعيد، فإن البن دقي: أنه ابن دقيق ال-َعزن َوَجلن 

بن السمعاين كما نقله  أنه قال: إن اخلالف لفظيٌّ هو ا دوه هنا، وممن نُقمل عنهم الذي أور مبعىن الكال
 يف ]البحر احمليط[. أيضاا

أي يف تسميته،   (لف َخا)تسميته نسخاا،  ( أي خالف يفَخالفمعىن قوله: ) (َخالفقوله: )
أبو مسلم ف، إذن (َخالف، هذا هو معىن قوله: )ي يف التسمية: أه نسخاا، فخالفل: ومسناولذلك قا

هذا القول الذي قاله  ه ختصيصاا،األصفهاين يرى أن النسخ موجود لكن ال ُيسميه نسخاا وإمنا ُيسمي
 ه بتعليالت.لنل وعابن دقيق العيد 

، والي  ظ لف نفَاْل ماَلف إمذقال: ) قالوا: ألن هذا القول يف  سبب يف قوهلم ذلك ( أي ليس معنوايًّ
]القواطع[ أن هذا القول م للنصوص الشرعية، فقد ذكر ابن السمعاين يف غاية السقوط، فإنه مصاد

َها﴿يقول:  -َعزن َوَجلن - ألن للاالزمه كفر؛   صٌّ يف فهو ن [106]البقرة: ﴾َما نَ ن َسخ  ممن  َآيَة  َأو  ن  ن سم
"هذا قوٌل  رشاد الفروع[ قال: ]إكاين يف به، حىت أن الشو  فإنه خالٌف ال يُعَتدذلك، وإن ثبت خالفه 

 . ال يقوله إال جاهٌد موغٌر يف اجلهل"
؛ ألن  قول أيب موسى األصفهاين ألهل العلم يف فهمه أقوال، وأقوله: لفهمه: فإن وعلى العموم

غري كتابه التفسري،  المه هذا يفلرمبا كان كو [ غري موجود، ين وهو ]التفسريصفهالم األكتاب أيب مس 
  ا يف حبث، لكن الناقلون هلذا ول أن جيمع آراءه من التفاسري وأخرجهلكن طبعاا بعض الباحثَّي حا

  :القول هلم اجتاهات 
يقة  ، وهذه الطر ف يف الوقوع مع جتويزه للنسخ عقالا  أنه يكون قد خال ثل طريقة املؤلف ابتداءا م -
 [ وغريه. يعلى يف ]الُعدنة ريقة أيبهي ط
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  ط يف وقوع النسخ يف القرآن، وأما النسخ يف السننةوقيل: إن أاب مسلم األصفهاين إمنا خُيالف فق  -
م الذي قاله أبو مسلم حاق الشريازي عنه، وهذا الكالفال خُيالف فيه، وهذا الَفهم هو الذي نقله أبو إس

ه يف  دحممد عب ضي، ومن أشهرهمول املايف الق كثرٌي من املعاصرين    يف القرآن تبنناهوجد مسخٌ أنه ال ي
ائه، ولض املتأثرين آبراأكثر من كتاٍب له، وتبنناه بع َما نَ ن َسخ  ممن  َآيَة  َأو   ﴿  كن الكتاب واضح جدًّ

َها  .[106]البقرة: ﴾ن  ن سم
 زع يف التسمية. ف لفظي، وأنه إمنا انالتوجيه الذي ذكره املصنف أن اخلال الثالث: األمر 

 (ي  لفظ  ن ذاَلف إم َخالف فَاْل م 
ة" ✍ َألَ َو جتد   :َمس  َعاَل البداء َوه  علَماءالَ جيوز على هللا ت َ ة ال  د َعامَّ ن  علم عم وكفرت الرافضة  ،د ال 

هم  َوازم َ  ."ِبم

اليهود،  ة؛ ألهنا هي ُحجنة  ألة البداء أوردها املصنف عطفاا على املسألة السابقوهي مس   سألة هذه امل
، مث بعد إيراد  أ املصن مف تكلم على البداءم أن النسخ بداء، بدنسخ ُحجتهعدم ال ين يرونفاليهود الذ

 كالم املصنف سنتكلم ما الفرق بَّي البداء والنسخ. 
د  جتد  داء )لبي ا( أَوه وَ ( مث بَّين معىن البداء قال: )اَل جيوز على هللا تَ َعاَل البداءيقول املصنف: )

 عائدٌ  (عمن د َعامَّة ال علَماء) قوله: ،عند عامة العلماء هيكن قد علمه قبل  ىن أنه يعلم شيئاا مل( مبعمال عل
، فكلمة  ( عائٌد ليس للتفسري، وإمنا هو عائٌد لعدم اجلواز.عمن د َعامَّة ال علَماء: )لعدم اجلواز عقالا

ََوازمهم )قال:   ليس طبعاا    ا بذلك،وحدهم هم الذين قالو قة أن اإلمامية ليس  ( احلقيوكفرت الرافضة ِبم
م كالم جدًّا مشهور، ونُقمل عنهم كالم  بل كثرٌي من اإلمامية، وقد ُشهمر هذا الرأي عنهم وهل  يةكل اإلمام

هم أهنم  لق به كثري، ولكن من أكثر من يقول به: هم ُغالة القدرية، ولذلك فإن اإلمامية الغالب عليمتع
إمَّنَّ م  جَم وس   »أنه قال:    -َصلنى للاُ َعَلْيهم َوَسلنم-  عن النيبقدرية هم الذين جاء  يف ابب اإلميان، والرية  قد

لوا: "حاججوا أهل القدر ابلعلم؛ فإن أقر وا به ُخصموا، وإن  ، وقد جاء عن السلف أهنم قا«َهذمهم األ مَّةم 
 .أنكروه كفروا"

مه قبل ذلك، قد عل أبن يعلم ما مل يكن    -َجلن َعزن وَ -أن البداء جائٌز على للا    قال:  ولذلك كل من
السابق قبل الوجود كفروا،  -َعزن َوَجلن -م: "فإن جحدوا" أي علم للا عل فهذا الذي قال عنه أهل ال

ا مشهورة عند أهل العلم، حىت القدرية، والكلمة فيه ؛ أي وغالة فرت الرافضة"وهذا معىن قوهلم: "ك
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 وإن أنكروه كفروا"  ؛ فإن أقر وا به ُخصموا،"حاججوا أهل القدر ابلعلمم أهنا تكون مبثابة املستقر عنده
 طبعاا ال يقول ابلبداء إال غالة القدرية، وإن كان بعضهم أييت أبلفاٍظ قد توهم ذلك.

 الفرق بّي البداء وبّي النسخ؟ما 
ا به : هو جتد د العلم بعد أن مل يككما مر معنا  البداء -

ا
 . ن عامل

 :-َعزن َوَجلن - ع حكم الشيء، وقد علمم للافهو رفأما النسخ:  -
لو كان  ن، وما سيكونن وما مل يكن للا عامٌل ما هو كا فإن -ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَل -: أنه سريفعه أواًل 

 . ن و كيف سيك
 َعزن -إذا قيل: ابملصلحة والتحسَّي والتقبيح العقليَّي فإن للا  -َعزن َوَجلن -أن للا  واألمر الثان:

َري    ﴿ قوله: عه مصلحة، وهذا معىنوإن رفعه فإن يف رف -َوَجلن  َها َنَ تم خبم َما نَ ن َسخ  ممن  َآيَة  َأو  ن  ن سم
َها ن   وهي املصلحة، واخلريية متعددة ومنها أمور كثرية ستأتينا إن شاء للا يف قضية  [106]البقرة: ﴾مم

 األثقال يف حملها.
ة" ✍ َألَ َغاَية ا :َمس  ان ال  يَ َعاَل ب َ ه ت َ لم يالً ﴿: جملهولة َكَقو  َعَل اَّللَّ  هل نَّ َسبم و  جي  ت  أَ َمو  نَّ ال  اه  َوفَّ ت َ  ﴾َحَّتَّ ي َ

ا َوَغريهم [15]النساء: َحابنَ ص  م أَ تلف َكالَ  ؟نسخ أم الَ  هيَهل  اخ 

 أ املصنف يف هذه املسألة بذمكر بعض الصيغ هل هي نسخ  أم ال؟ فقال:بد
نُبَّي م بيان الغاية وأهنا تنقسم إل املسألة ال بد أن  ( قبل أن نبدأ هبذهة اجملهولةبَ َيان ال َغايَ : )أواًل 

ان الغاية نوعان، أو قبل ذلك الغاية نوعان، ليس بيان الغاية وإمنا الغاية  يذكر أهل العلم أن بي،  َّيسمق
 صبح مسألتَّي.البيان يكون نسخاا أم ال فتُ  هل ، وحينئذٍ ننوعا

 الغاية نوعان: 
: أي أن تكون بي منةا بنفس اخلطاب،  كوهنا معلومةا ومعىنلومة، ُتسمى الغاية املعاية األول: الغ

علم أهنا لست مجاع أهل ال، فهذه ب واضحةا بنفس اخلطاب، مث أييت خطاٌب بعد ذلك يزيدها توضيحاا
 . بنسخ

َياَم إمَل اللَّ ﴿:  -َعزن َوَجلن -للا    : قولومثاهلا ة  ظ فيها غايفهذا اللف  [187]البقرة:  ﴾ي لم ُث َّ َأِتم وا الصِم
بن حامت حَّي بَّين   مث جاءت السننة يف حديث عديليل، فُبَّي م الغاية: الصيام إل الليل، معلومة إل ال

س هو حد الليل فزادهتا بياانا فال يكون ذلك نسخاا،  أن غروب الشم -َصلنى للُا َعَلْيهم َوَسلنم-النيب 
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رد على النصارى ]اجلواب الصحيح على دين يف الالشيخ تقي ال  فاق عليهحكى االتاق، ممن  وهذا ابتف
 م.ُعبناد املسيح[ حكاه اتفاقاا بَّي أهل العل

 يُبَّين هنايتها،  ولكن مل  ( حىتأو )  ( إلأن يُؤتى حبرف الغاية )  يت ُتسمى الغاية اجملهولة الالنوع الثان:  
 هنايتها.  -َصلنى للاُ َعَلْيهم َوَسلنم-َّي م النيب غري تبيَّي، مث يُب يف احلكم من  -َعزن َوَجلن -فيمد للا 

لمه تَ َعاَل قال:  ف مثنل هلا املصن م   ﴾َحَّتَّ يَ تَ َوفَّاه نَّ ال َمو ت  َأو  جَي َعَل اَّللَّ  هَل نَّ َسبمياًل ﴿: َكَقو 
  ﴾ ياًل  هَل نَّ َسبم َأو  جَي َعَل اَّللَّ  ﴿  اجملهولة:   لومة، لكنهذه غاية مع  ﴾َحَّتَّ يَ تَ َوفَّاه نَّ ال َمو ت  ﴿،  [15]النساء:

َقد  َجَعَل اَّللَّ   »قال:  -َصلنى للاُ َعَلْيهم َوَسلنم-، فجاء النيب -َعزن َوَجلن -ما هو السبيل؟ علمها عند للا 
لث َّيِمبم خ ذ وا َعينِم خ ذ وا َعينِم  ،هَل نَّ َسبميالً  اَئة  َوال بمك  ، م  ج  الرَّ  الث َّيِمب  ِبم رم َجل د  مم ل بمك   .« َعام  َوتَ غ رميب   ر  ِبم

تلف َكاَلم َأص َحابَنا َوَغريهم)يقول املصنف:  أي يف هذه املسألة هل هي نسٌخ أم ال؟ وفيها  (اخ 
 قوالن:

افقه أبو الوفاء بن عقيل، وممن ، وو لقاضي أبو يعلىا ذا القولأهنا نسخ، وقال هبالقول األول: 
ة اجملهولة كذلك تكون   على أن بيان الغايه لإلشارات، فقد نصن  يف تفسري وافقه على ذلك الطويف

 نسخاا.
 وهو قوٌل أيضاا للقاضي آخر غري القول األول، فإن للقاضي قولَّي  أهنا ليست بنسخالقول الثان:  

ه، وهذ ذت من تعليالته ال من نص م  لحمن احملققَّي كابن مف ا القول استظهره مجعٌ يف هذه املسألة ُأخم
: "إن  رداوي، وصححه وجزم به الشيخ تقي الدين، وقال املاستظهره اعي، وكذلك اجلُرن فقد استظهره

أن السننة ال تنسخ  ن املعتَمد ؛ ألنه سيأتينا إن شاء للا أوهو كذلك  "أمحد عليهإلمام أكثر أصحاب ا
 [15]النساء: ﴾َسبمياًل  َأو  جَي َعَل اَّللَّ  هَل نَّ َحَّتَّ يَ تَ َوفَّاه نَّ ال َمو ت  ﴿آلية القرآن ومفاقاا للشافعي، وهذه ا

 ان الغاية اجملهولة ابلسننة فال يكون ذك نسخاا، وهذا القول الثاين هو األقرب للقواعد.كان بي
ة" ✍ َألَ ت :َمس  َوق  ول ال  خ  ل بعد د  ع  فم سخ قبل ال  اعً  يذكره القاض ،جيوز النِ ْج َ ن عقيل إم  ".اَواب 

 صور: سألة ثالثة ك يف هذه املل، وذلل الفعكم قبه املسألة بذمكر نسخ احلذشرع املصن مف يف ه
ول ؛ أي بعد وقت دخول وقت الفعلخكم قبل الفعل ولكن بعد دقال: نسخ احلالصورة األول:  

 بعد الدخول. الفعل الوقت الذي ُيشرَع فيه الفعل
 فعل.نسخ احلكم قبل الفعل أيضاا ولكن قبل دخول وقت الاألمر الثان: 

 علم املكلنف به، قبل العلم. قبلالفعل  وهي نسخوالصورة الثالثة: 
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( أي بعد دخول الوقت  جيوز الِنسخ قبل ال فمع ل بعد د خ ول ال َوق ت)ول فقال: رة األبدأ ابلصو 
 الذي ُيشرَع فيه الفعل املأمور به، أو الوقت الذي يكون فيه منهيًّا عنه. 

َاعً َواب ن عقي يذكره القاض)قال:  عقيل يف ، وابن يف ]الُعدنة[ى ذلك القاضي حك (ال إمْج 
، وابن عقيل يقول: "ال خيتلف الناس يف جواز  "هذا ال خالف فيه"]الواضح[ فابن عقيل يقول: 

اب اخلطاب حكاه عدم اختالف أصحاب  أبو اخلطاب، ولكن أنسخه"، وممن حكاه إمجاعاا أيضاا: 
ال خيتلف أصحابنا، ومل  قال:  نهألم؛ ه املصن مف معهعل لك مل جيأصحابنا" ولذ"ال خيتلف أمحد فقال: 

 . لة خالفيُذكر يف هذه املسأ
 : ثانيةالصورة ال

ة واملعتزلة" ✍  يَّ فم نَ ثر احلَ  ا َوَغريهم خالًفا ألك  َحابنَ ص  د أَ ن  ل عم ع  فم  ".َوَكَذا قبل َوقت ال 

أي  (  بَناعمن د َأص َحال الوقت، قوله: )يعين قبل دخو   (قبل َوقت ال فمع ل)   نسخ احلكم  ( وََكَذا)قال:  
  ، أبو عبد للا بن حامد، والقاضي :وهذا الذي نصن عليه أكثرهم، منهمأصحاب اإلمام أمحد  عند

وأغلب وابن احلافظ،  ن عقيل، وبه قال أبو الربكات، ونص عليه ابن القيم،طاب وابوتالمذته كأيب اخل
إن ذلك  ول أمحد قالوا: اإلمام أمحد، وأخذوا ذلك من ق نه ظاهر كالمعقيل أ نم ابهل العلم، بل جز أ

 يف جواز  ب، قال القاضي: "وهذا ظاهرٌ جلواز النسخ، وأن للا أخرب أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أح
 أو بعده. ؛ أي قبل دخول الوقت"النسخ يف عموم األحوال

ََنفميَّة واملعتزلةقال املصنف: ) ثر احل  أبو  وممن وافقهم على هذا:رون ذلك، فإهنم ال ي( خالفًا ألك 
 ن احلنابلة، فقد وافق أكثر احلنفية يف هذه املسألة. احلسن التميمي م

  ؛أمثلة كثرية عد وها ول الوقتو بعد دخخ قبل دخول الوقت أس من األمثلة للن
  صالةا   على نبي مه مخسَّي  -َعزن َوَجلن -نما فرض للا  حي  جيلة اإلسراء واملعرا ها: ما جاء يف لمن -

 .مث ُنسخت إل مخسٍ 
ر مق  حابه أن حيُ بعض أص -َصلنى للاُ َعَلْيهم َوَسلنم-لة ذلك أيضاا: قالوا: ملا أمر النيب أمثمن  -

 . « لنَّارم إمالَّ َرب  النَّارم ذِمب  ِبم اَل يَ عَ »هناه عن التحريق وقال: لما انصرفوا أقواماا، ف
 ألة. يف هذه املس  -مَصلنى للاُ َعَلْيهم َوَسلن -ثري من األمور اليت أمر هبا النيب وهكذا ك
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 نُقمل عنه أن وافق القول الثاينحلسن التميمي هذا الذي  بو ابقي معي قضية أبو احلسن التميمي، أ
، لكن أاب الربكات يف املسوندة نقل أن أاب احلسن عقيل وغريه نقله عنه ابن  هو الذي نقل عنه القاضي، و 

   :التميمي له قوالن
 . قول أصحاب أمحدوافق  ولٌ فق -
 لثاين: أنه خالفهم فيه. ول اوالق -
َف " ✍ َكلف ِبملأمور لعدم ال  م  سخ قبل علم ال  وب والعزَوالَ جيوز النِ ج  َدة ِبعتقاد ال و  زه  َوجوَّ م، ائم

َراَعاة  ياآلمد فعاله يف َكماحلم لعدم م   ."أَ

 :  الثة الث( هذه الصورة َواَل جيوز الِنسخ يقول الشيخ: )
ه ابحلكم الذي فُرمض عليه، واملراد ب    ( أي قبل علملف ِبملأمور جيوز الِنسخ قبل علم ال م كَ َواَل )

( إذ  مائمَدة ِبعتقاد ال و ج وب والعز لعدم ال فَ ( أي علم مجيع الناس أو آحادهم، قال: )علم ال م َكلف )
ا منه خ مباشرةا من غري علم املكلنفَّي وال واحدا م فال فائدة منه حَّي ذاك؛ ألن  لو ُشرمع احلكم مث ُنسم

لعدم  هم من املشروعية مث النسخ هو أنه يعزمم على العمل فيؤجر عليه، وهذا معىن قوله: )الفائدة عند
وهذا القول الذي ذكره املؤلف هو الذي  ،  ( أي على الفعل قبل النسخمائمَدة ِبعتقاد ال و ج وب والعز ال فَ 

 ح وقد تبعه املصن مف. جزم به ابن مفل 
( أي ال َأفعاله  م يف كَ لعدم م َراَعاة احلم خ قبل علم املكلنف )ز النس ( أي وجون يزه  اآلمدَوجوَّ ال: )ق

احلكم زوم العزم، فال يلزم مراعاة هذا لى عدم وجود هذه املصلحة وليلزم وجود هذه املصلحة، مبين ع
أَر ملسألة قلت: مل أقمف؛ يعين مل طبعاا هذه ا  يف األفعال، وإمنا هي رفع احلكم بدون النظر إل املصلحة.

ا من أصحاب أمحد صابن  أنه وافقه إال   (  م كَ لعدم م َراَعاة احلم )  رنح هبا غري ابن مفلح.مفلح، مل أجد أحدا
 من احلمكمة.
ة" ✍ َألَ َقيِ  :َمس  مر م  و ،بيدأد ِبلتجيوز نسخ أَ وا أبًد ) :َن  وم  ور (اص  ه  م  د اْل   ن   ".عم

  ( بيدأد ِبلتجيوز نسخ َأمر م َقيِ فقال: ) نسوخألة بذمكر األمور املتعلقة ابملف يف هذه املس بدأ املصن
نف أنه ذكر املص؟ فبذلك: حكم اخلطاب إذا كان جاء فيه لفظ التأبيد فهل يصح نسخه أم المراده 

ه وروقال: ) ( اص وم وا أبدً ) مثل قوله: ذا األمر املقيد ابلتأبيد جيوز هذا النسخ هل أبنه  جزم ف ( عمن د اْل  م 
 .ووقوعاا مل يذكروا أمثلةا  -أي عقالا -جيوز نسخه 



 

 

 

 

16 

 وِل اْلِفْقهِ أُصُ  اْلُمْختََصِر فِي  16
 

، وأيب الربكات، وقدنمه  وهذا القول الذي جزم به جزم به كثري من أصحاب أمحد؛ كأيب اخلطاب 
 "إنه قول أكثر أهل العلم" وهو اجلواز. فلح وقال أبو الربكات: ابن م

لذي  ا هو ااألمر املقيند ابلتأبيد، وهذ خعدم جواز نس ثان الذي ي قابل قول اْلمهور: والقول ال
استظهر هذا املعىن،   الرازي  اص احلنفي املشهور اإلمام أبو بكر[، اجلصن استظهره اجلصناص يف ]الفصول

 من احلنفية. فالذي خالف هذه املسألة إمنا هو اجلصناص 
َثر َوجوَّ " ✍ ك  َ ار َفَمنعه األ  بَ خ  َ  ".زه  قوم  َوأما نسخ األ 

اخلطاب  بار، ومعىن نسخ األخبار يعين أنسخ األخ: وهي نف يف املسألة الثانيةشرع املصنِم 
 الشرعي ينقسم إل قسمَّي:

 فإنه يصح نسخه. شاء واألمرإما أن يكون بصيغة اإلن -
 هل يصح نسخه أم ال؟ف  ن يكون بصيغة اخلربوإما أ -

َثر َوجوَّ املصنف هنا قال: ) َك  تاج العبارة اليت أوردها املصنف حتأن هذه  احلقيقة ( زه  قوم  َمنعه األ 
نا نقول:  نجدًّا، فإن إطالق املنع مطلقاا أو اجلواز مطلقاا فيه نظر، والصواب أإل بعض التقيدات الكثرية  

 إن األخبار تنقسم إل قسمَّي:
ع َن َوال َوالمَدات  ي  ر  ﴿:  -َعزن َوَجلن -اء، مثل قول للا  ش : اخلرب الذي يكون مبعىن اإلنالقسم األول ضم

م  م َكاممَلّي  َلّي  شاء، وهذا ذكر أهل العلم أنه يصح  فهذا خرٌب لكنه مبعىن اإلن  [233]البقرة:  ﴾ َأو اَلَده نَّ َحو 
ا منع منه؛ ألن املعىن فيه اإلنشاء  .نسخه، ومل ينقلوا أن أحدا

فيه  ض، فهذا الذي من ابب اإلخبار احملض، ُيسمى اخلرب احملكون اخلرب أن ياحلالة الثانية: 
 اخلالف؛ 

 على أنه ال جيوز نسخه مطلقاا، وممن نصن على ذلك: أبو يعلى يف ]الُعدنة[ فعامة األصوليَّي
ربكات، وغريهم، ابن عقيل، وأبو اخلطاب، وأبو الوسيأيت أن له تفصيالا آخر يف بعض كتبه، ومنهم 

، وقال ابن مفلح:  فقهاء"ظ: "إنه قول أكثر الن احلافوابن اجلوزي، وابن قدامة، وغريهم، بل قال اب
 ون عليه". "مجهور الفقهاء واألصولي

( أي أن بعضاا من الناس زه  قوم  َوجوَّ ن قال عنهم املصن مف: )هم الذي  والذين خالفوا يف هذه املسألة
ضعنف قوهلم   -ضنسخ اخلرب احملأي جيوز  -ف ومل يُبي منهم، وهؤالء الذين جونزوه  وأهبمهم املصن  قد جونزوه
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صفنى[ وهو خمتصٌر من كتابه ]نواسخ  ]املبيل اإلطالق ابن اجلوزي، فقد ذكر ابن اجلوزي يف كتابه  سى  عل 
 ة. ن ال يُعت د خبالفه، فنفى خالفه ابلكليالقرآن[ وكال الكتابَّي مطبوع أن من أجاز نسخ األخبار فإنه مم

ومن هؤالء: ما نُقمل  واحلقيقة أن بعضاا من أصحاب أمحد قد جونزوا نسخ بعض األخبار احملضة، 
يعين أن اخلرب إذا   تقبل؛س عن أيب عبد للا بن حامد شيخ القاضي أنه جيوز نسخه يف املاضي دون امل

فيقول: ال جيوز نسخه لكيال يكون إكذاابا يف علم املستقبل  نسخه، وأما يفجاز  ماضٍ  كان عن أمرٍ 
 ب، هكذا قال.الغي

"أن القاضي أاب يعلى وابن عقيل هلم لشيخ تقي الدين: نقل الشيخ عبد احلليم بن تيمية والد او 
رة عبد  هذه عبا-ضابط تفسريه هو يف كتابه الثاين ]الكفاية[، وأن فصيل القاضي ، وتتفصيٌل يف ذلك 

  :أنه -احلليم
وخرب ما كان وما سيكون    إذا كان اخلرب مما ال جيوز أن يقع إال على وجٍه واحد كصفات للا -

 .ز نسخهجيُ مل 
؛ كاإلخبار عن زيٍد أبنه مؤمٌن وكافٌر، وعن الصالة أبهنا  ا يصح تغريه وحتولهممكان   وإن -

 . "ٌة جاز نسخهواجب
بل التغيري، وهذا الذي  ، وبعضها ال يقإن األخبار ليست واحدة، بل بعضها تقبل التغيريفيقول: 

أبنه  ة اإلخبار عن شخٍص  فرنق بَّي املستقبل واملاضي لقضيمل يتصورها كاملةا جعل  جعل ابن حامد رمبا  
اضي أو خلصه فهمه من تيمية عن الق ليم ابنوهذا الضابط الذي أورده عبد احل، افٌر أو لكونه مؤمنااك

 .كالم القاضي يف ]الكفاية[ جونده وقال: هذا قوٌل جي مد
َب ِبلتأبيد مل جي  " ✍ و قيد اْلَ    ".َوَغريه يدخالًفا لآلم ،ز  َولَ

د  ( ز  ََب ِبلتأبيد مل جي  َوَلو قيد اْل َ وله: )ق د خرٌب  ،  ور الذهينللتقليل أو للتص  (لو، )يعين لو ُوجم لو وجم
فار يف النار  بيد الكي مل جُيز نسخه مثل: أتأ (ز  مل جي  )لشيء على سبيل التأبيد سيكون قال: أبن هذا ا

يه أبو اخلطاب،  مال إل والقول الثاين الذي هو قول اآلمدي (َوَغريه يدخالفًا لآلموحنوهم، قال: )
ا ابلتأبيد.   فرأى أنه ميكن نسخ اخلرب ولو كان مقيدا

ة" ✍ َألَ سخ  :َمس  ور على َجَواز النِ ه  م  سخ أبثقل ، وعلىغري بدل   إلاْل   عض ، َجَواز النِ خالًفا لبَ
يَّ  عم افم  ".ة والظاهريةالشَّ
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 ؛ي احلكم املنسوخ بهبدأ املصنف يف هذه املسألة بذمكر املنسوخ به؛ أ  مسألة:نبدأ هبا مسألةا 
ه ور على َجَواز الِنسخ  فقال: )  سائلفبدأ أبول امل ( احلكم املنسوخ ابعتبار نوع  غري بدل    إلاْل  م 

 به ينقسم إل ثالثة أقسام:احلكم املنسوخ 
 إما أن يُنَسخ أبشد أو أثقل. -
 وإما أن يُنَسخ أبخف.  -
 مبساٍو. ما أن يُنَسخ وإ -

خ مبساوٍ  خ أبخف أو ُنسم فهو ابتفاق أهل العلم أنه جائز، وإمنا تنازعوا يف النسخ ابألثقل،    فإن ُنسم
، مر به على سبيل الوجوب ؤ معىن النسخ ابألثقل كأن يكون احلكم مأموراا به على سبيل الندب مث يو 

املباح يُؤمر به، فإن املباح على الرباءة األصلية واألمر به ليس نسخاا، وإمنا نقول: أُممر على ال نقول: 
خ ابلسب   ؟ك منه أم اللوجوب، فهل يكون ذيل الندب مث ُنسم

 .ذكر أن اجلمهور على هذااملصنف  -
ه أبو اخلطاب عن بعضهم ومل ُيسم م هذا القائل،  طبعاا قول نقل   والذين خالفوا يف هذه املسألة -

انتقلت إل البدل وغري بدل، شرحت املسألة  عفواا أان    وز..." ال جي  هم: إنه"وقال بعضقال:  
 نية. لثاين إل املسألة اذهأدنى ان انية، عفواا أالث

 وخ به نوعان: ابعتبار املنس وهي خ إل غري بدل، س ن: وهي الاألولع املصنف إل املسألة شر 
 إل بدٍل. -
 وإل غري بدل. -

 . فهو جائٌز يقولون: ابتفاق فما كان لبدلٍ 
ر على اجلمهو  إل غري بدلوالذي ، صنف: فهذا الذي فيه خالف ذكره املوما كان إل غري بدلٍ 

 بعض األصوليَّي كما نقله عنهم أبو اخلطاب ومل ُيسمهم. لك جوازه وإمنا خالف يف ذ
سنةا  كان قد أوجب على املرأة اإلحداد   -َعزن َوَجلن -قالوا: إن للا  :ثال النسخ إل غري بدلم
َراج  ﴿كاملة  َو لم َغري َ إمخ  خت العدنة إل أربعة أشهٍر  بعدمث  [240]البقرة: ﴾َمَتاًعا إمَل احل  ذلك ُنسم

عفو، فهذا يقولون: ابب النسخ نسوخٌة إل غري بدل فهو  وعشرة أايم، فما زاد عن األربعة وعشرة أايم م
 نه. ثال املشهور الذي يوردو فسقطت العدنة عنها، وهذا امل إل غري بدل
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صدر اإلسالم إل حَّي إلمساك يف ب ا: قالوا: إن الشرع كان يوجمن األمثلة اليت أوردوها أيضاا
خ إل غري بدل، وإمنا هو ختفيٌف من أحد األوقات وهو نوم، فإذا انم لزمه اإلمساك، مث بعد ذلك نُ ال سم

 الفجر.
( وأنت ملا قرأهتا قبل قليل تداخلت َجَواز الِنسخ أبثقل وعلى : )قالاملسألة الثانية اليت بعدها: 

قليل أن املنسوخ ابعتبار قبل  ها  هي املسألة اليت ذكران  (از الِنسخ أبثقلَجوَ هي ): و املسألة الثانية،  علي  
خ به ثالثة:   ما ُنسم

 .مساوٍ  -
 وأخف وهي ابتفاق جيوز النسخ إليه.  -
 وأبثقٍل هو الذي يورده املصنف. -

( اجلمهور على جوازه، وهذا الذي نص عليه أمحد كما  َجَواز الِنسخ أبثقل وعلىقال املصنف: )
أنه جيوز  " :ثرمواأل "،كالم أمحد"، بل قال املرداوي: "هو ظاهر كالم أمحد إنه ظاهر  قال القاضي: "

 ."ذلك 
رية:  اهحيث قالوا: إنه ال جيوز ذلك، والذي قاله من الظ  (ة والظاهريةخالفًا لَبعض الشَّافمعميَّ قال: )

 .مد بن داود كما نقله عنه أبو اخلطاب هو أبو بكر حم
 ".عقالً  ا َوقومشرعً  َومنعه قوم  " ✍

من هؤالء الشافعية والظاهرية،   ع فقطثقل من ابب الشر األصوليَّي منعوا النسخ أبأي أن بعضاا من  
؛ ألن للا و  َها َأو   ﴿يقول:  -َعزن َوَجلن -بعضهم منعه عقالا ن   َري   مم َها َنَ تم خبم َما نَ ن َسخ  ممن  َآيَة  َأو  ن  ن سم

ث لمَها َري   ﴿قوله:    [106]البقرة:  ﴾مم ث لمَهاخبم َها َأو  مم ن     يدل على أنه ال يُنَسخ أبثقل وإمنا يؤتى ابألسهل،   ﴾ مم
زايدة التكليف  قالوا: مُيَنع منه، فنقول: هذا غري صحيح بل إن األثقل أحياانا قد يكون من ابب  فلذلك  

 البتالء يكون فيه أجر ويكون فيه املثوبة. عمَظم األجر، فإن افيه 
َوة دون احلكم َوَعكسهوَعلى َجَواز نسخ التِم " ✍ ة الَ زلَ تَ ع  م  عض ال   ".خالًفا لبَ

 نسخ الت ماَلَوة دون احلكم َوَعكسهوهي مسألة اخلالف يف  م املصنف يف املسألة الثالثة:بدأ يتكل 
 فقال:  فيها خالٌف أم ال؟هل 
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  ى هذا اخلالف ؛ أي أهنم عل سه كذلك تالوة دون احلكم وعكاجلمهور على جواز نسخ الأواًل: 
هي: نسخ التالوة  و تَّي  م املتقديعود إل املسألتَّي   ( خالفًا لَبعض ال م ع َتزَلة، فقوله: )فاا لَبعض اْلُمْعَتزَلةخال

 دون احلكم، ونسخ احلكم دون التالوة. 
َهُ -ماء العل   : رصو إن النسخ ثالثة  يقولون:  -للا تَ َعاَل  مَرمحم

 معاا. ة واحلكم إما نسٌخ للتالو  -
 احلكم.ط دون وإما نسٌخ للتالوة فق -
 وإما نسٌخ للحكم دون التالوة فقط.  -

( مجاهري أهل العلم تالوة دون احلكمنسخ التالوة دون احلكم، ): نسخ الهوف األول و بدأ املصن
 ؛على وجوده

إهنا منسوخة التالوة ابقية احلكم؛  ابآلية املشهورة آبية الرجم، فإن آية الرجم قالوا:  :ومثنلوا لذلك 
 تُنَسخ. ومل  فهي ابقية احلكم 

َها-: قول عائشة  ته أيضااومن أمثل  َي للاُ َعن ْ خ من القرآن: "-َرضم عات  حمرِممات عشر رض  إن مما ن سم
 ؛فن سخن خبمس  حمرِممات"

ت تالوةا  (مخٍس حمر ممات )اآلية الثانية: وهي   -  ا. ال ُحكما  ُنسخم
ت تال (مات عشر رضعاٍت حمرم  ما اآلية األول: )وأ -  ا. معا  وحكمااوةا قد ُنسخم

م والذي خالف فيه  وة دون احلكم، وهذا الذي جزم به مجاهري أهل العل إذن هذا مثال نسخ التال
 بعض املعتزلة.
هذا النوع من اآلايت  و ويُنَسخ حكمها، وهو نسخ احلكم دون التالوة حبيث تبقى اآلية  :عكسه

تب انسخ القرآن ومنسوخه ألجله،  وهي اليت ُعينم العلماء بتأليف ك -َعزن َوَجلن -كثرية يف كتاب للا 
خ حكمه دون تالوته، وال  هذا، فيعنون به خ القرآن ومنسوخه فأغلب ما أُل مف يف ابب انس وهو ما ُنسم

  بعد قليل.أيتيدون فيه النوع األول وال الثالث الذي سيُر 
 ( أي يف املسألتَّي:خالفًا لَبعض ال م ع َتزَلةإذن قول املصنف: )

 ن احلكم.دو يف نسخ التالوة  -
 ونسخ احلكم دون التالوة.  -
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، أم ال ينبين  محكبين عليه  منسوخة تالوًة هل ينا قلنا: إَّنا  ملعندان هنا مسألة: خالف املعتزلة  
 عليه حكم؟

، فلو  مس هاعلى الصحيح ال جيوز وة اآلية أنه ى نسخ تالعل  و الربكات أنه ينبيننقول: ذكر أب
وز مس ها؛ ألهنا منسوخٌة ابلتالوة، فكل ما اد مسها فنقول: إنه جي فأر وكان هناك حمدمثٌ  تمبت يف رق ٍ كُ 

خ تالوته فإنه جي   .ه للمحدمث وز مس  ُنسم
 ".انسخهما َمعً  يفَومل خيالفوا " ✍

الفوا  وهو نسخ التالوة واحلكم معاا، ذكر املصنف أن املعتزلة مل خيُ  :هذا النوع الثالث من النسخ 
أنه بمجاع، وقد   وهذا الذي قاله املصنف حكاه مجاعه من أهل العلمفيها بل هي ابتفاق أهل العلم، 

 معاا. قرآن فإنه يقصد به هذا املوضع وهو نسخهما  تقدنم أن كل من حكى اإلمجاع يف ورود النسخ يف ال
م اآلمديا ملا َحَكاه  خالفً " ✍ ه   ".َعن  

ه م  اآلمديا ملا َحَكاه   خالفً قوله: ) ون يف هذا، وقد ذكر  تزلة خُيالفاملعى أيضاا أن  اآلمدي حك  ( َعن  
ما قاله اآلمدي، وهو أن من  ن احلاجب وعبارة ابن السبكي توهمماب ةُشرناح ]مجع اجلوامع[ أن عبار 

: أنه جيوز نسخ  ن املسألة إمجاعيةه املصنف وال شك أب: ما ذكر تزلة من خالف يف ذلك، والصواعامل
، واخلالف يف بعض املعتزلة  ا؛ إما التالوة، أو احلكمحدمهالتالوة واحلكم معاا، وإمنا اخلالف يف نسخ أ

 وال يُنظر إليه. 
ة" ✍ َألَ كتاب ومتواتر الِسنَّ  جيوز نسخ كلِ   :َمس  َهامن ال  لم ث   ".ة وآحادها ِبمم

الناسخ، وهل يلزم أن تكون قوته بقوة الدليل : وهي مسألة الدليل  ألٍة مهمةألة متعلقة مبس هذه املس 
العالقة بينه وبَّي القوة، وهذه املسألة من املسائل املهمة جدًّا، ولذلك كانت  يتعلق    وهنا  ؟املنسوخ أم ال

م ومنهم احلنابلة تضييق هذا الباب، وقد بناه الشيخ تقي الدين على ما تقدنم أصول كثري من أهل العل 
ضيق ل أنه يُ ح، فمن ابب أول أنه ال يصح ابحملتممل، ولذلك قال: األصرجو نسخ ابملقبل أنه ال يصح ال

 ضعيف. خ القوي ابلسَ هذا الباب فال يُنَسخ القوي إال مبثله، وال يُن
رى،  داللته األخ أهنم إذا قالوا: بنسخ بعض داللة احلكم أبقوا  وليَّيلبعض األصخالفاا    ومن آاثرهم

داللته، وتكلمنا  رمف عن األمر إل غريه قالوا: تبقى  : إذا جاء أمٌر فإهنم إذا قالوا: إذا صُ بيل املثالفعلى س
 د معانيه بقي االستدالل ابحلكم الثاين.عن أحا يف قضية اللفظ املشرتك إذا انتفى عنه
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  ( ة وآحادها ِبممث لمَهامن ال كتاب ومتواتر الِسنَّ  جيوز نسخ كلِ  )نف قال: صها املل ْجلة ذكر أو 
ة، وآحاد السننة آبحاد السننة،  ة ابملتواتر من السنن اتر من السنن لكتاب، واملتو يعين جيوز نسخ الكتاب اب 

ثالث، وقد ُحكمي اإلمجاع عليه، ممن حكى  ( يعود لكل واحٍد من هذه الكلمات الِبممث لمَهافقوله: )
ه  رجان[ حكاامل دالنواسخ الذي أمساه ]قالئبه اإلمجاع عليه: ابن احلافظ يف ]التذكرة[، ومرعي يف كتا

 .هذه املسألة األولإمجاعاا، 
   لثانية:املسألة ا
َثر" ✍ ك  َ د األ  ن  كتاب عم ل  د ، َوَكَذا نسخ الِسنة ِبم نم  والشافعيَوأَلِح َ  ".َقوالَ

َثر)املصنف:  قول َك  ل كتاب عمن د األ  ، إذا  ( يعين جيوز نسخ السننة ابلكتاب وََكَذا نسخ الِسنة ِبم
 . يُنَسخ ابلسننة عام فيجوز أنأو حكٌم أمٌر  -َصلنى للاُ َعَلْيهم َوَسلنم-جاء عن النيب 

َُه للا تَ َعاَل -وقول املصنف   َثر : )-َرمحم َك  أغلب   ا القولذ( أي عند أكثر أهل العلم، جزم هبعمن د األ 
م، كات وغريهالرب عقيل، وابن اجلوزي، وأبو  قاضي، وأبو اخلطاب، وابن  أصحاب اإلمام أمحد؛ منهم: ال

لت أيب عن رجٍل أخذ منه الكفار عهد : سأيقول  للا  عبد  :االا ويكون ذلك مثمأ إليه  وقالوا: إن أمحد أو 
للا وميثاقه أن يرجع إليهم، فقال أمحد: فيه خالف، قال عبد للا: فقلت أليب حديث أيب جندل حينما  

فقال أمحد: ذلك صاحلٌ على  ن يرد إليهم من أسلم منهم، ا أقريشا  -لنمَصلنى للُا َعَلْيهم َوسَ -عاهد النيب 
ممَنات  َفاَل ﴿:  فيهمساء ونزل  الرجال ومنع النن جاءهم مسلماا، فردن النيب  أن يرد وا م ت م وه نَّ م ؤ  فَإمن  َعلمم 

ع وه نَّ إمَل ال ك فَّ   ". [10]املمتحنة: ﴾ارم تَ ر جم
َصلنى للُا َعَلْيهم  -نسخ السننة ابلقرآن" فصلح النيب  تبهذا أنه أثأبو يعلى: "وظاهر  قال القاضي

هذا هو قول اجلمهور ومنصوص أمحد،   "ة إل الكفارنسخه القرآن يف عدم جواز إرجاع النسو  -َوَسلنم
 ة. سنن دوها كثرية جدًّا على نسخ الكتاب ابلوهذا مثال، واألمثلة أور 

 : (َقواَلنم  والشافعيَوأَلِح َد : يف قوله: )عند مسألة بقي
 اعة من الشافعية أن للشافعي قوالن.له قوالن حكاها مجهذا واضح أن الشافعي    (للشافعي)قوله:  

ن كثرياا من  صنف أن أمحد هو الذي قال هذا القول، واحلقيقة أظاهر كالم امل  ( َوأَلِح َدوأما قوله: )
وهم املقدنمون يف حكاية   قيلوأبو اخلطاب وابن عمل حيكوا ذلك، فإن القاضي متقدي أصحاب أمحد 

صحابه، والذي ذكرها رواية لة خالفاا ال عن أمحد وال عن أمل يذكروا يف هذه املسأالرواايت األصولية 
 املتأخرين وهو ابن احلافظ يف ]التذكرة[. بعض
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[ البن احلافظ أن  حمقق كتاب ]التذكرةلكن ذكر  :-صحة ذلكوال أدري عن -دة ومن الفائ
ة، ولكن  ؛ ألن ابن احلافظ قبل ابن اللحام بفرت ابن اللحام قد استفاد منه، وال أدري عن صحة ذلك 

ا رواية عن أمحد، وقوله: أبهنا رواية  ن ابن احلافظ هو الذي صرنح أبهن ، لك-َعزن َوَجلن -ها عند للا علم
دة؛ ألن أاب الربكات قال: "ويتخرنج لنا املنع  قيقة هي ختريٌج من أيب الربكات يف املسون يها نظر؛ ألن احلف

 حمتمل  أهنا ختريجٌ ٌق بَّي التخريج والرواية، والظاهر إذا منعنا من ختصيصها به" فمن ابب التخريج، وفر 
ألصحاب أمحد فيه نظر حسب ما يظهر والعلم ولذلك فإن نسبة هذا القول ألمحد أو ، َزم بهومل جيُ 

 عند للا. 
َب متواتر َفَج " ✍ َ آن خبم ر  ق  ز عقالً َفَأما نسخ ال  ه القاض ،ائم  ي".َقالَ

مث  سننة، واألصل عند فقهاء احلنابلة على سبيل اجلملة م عن نسخ القرآن ابلاملصن مف يتكل بدأ 
هذا األصل، وقد أطال اإلمام ة،  يف القرآن فال تنسخه السنن نص ٍ  ه بعد قليل: أن كلبتفصيل سيأيت 

َُه للا تَ َعاَل -الشافعي  ابه ]الرسالة[ يف تقريب هذا األصل، وهو أن السننة ال تنسخ القرآن،  يف كت -َرمحم
َري   مم ﴿آن يدل عليه: وظاهر القر  َها َنَ تم خبم ث لمَهاَما نَ ن َسخ  ممن  َآيَة  َأو  ن  ن سم َها َأو  مم  [106]البقرة: ﴾ن  

 واخلريية ال شك يف القرآن أعلى من خريية السننة.
َََب متواتر َفجَ ة فقال: )د أن يُفص مل يف نسخ القرآن ابلسنن أرا  ( تكلنم أوالا ائمز عقاًل نسخ ال ق ر آن خبم

ك؛ فقد نصن عليه القاضي وأبو اخلطاب،  عن اجلواز العقلي، وذكر أن القاضي قد نصن عليه وهو كذل
، ولكن ئجا كلهم نص وا على أن نسخ القرآن ابخلرب املتواتر من السننة فقط زايدة على كالم ٌز عقالا

 . احدوٌل و ، وظاهر كالمه أنه قيف املسألة  ف أن املصنف مل يورمد خالفاااملصن م 
،   عن أمحد بو اخلطاب روايةا لكن املسألة فيها خالف؛ فقد نقل أو  نه قد يُقال: بعدم جوازه عقالا

ال ينسخ القرآن إال قرآٌن : زايد وأيب احلارث  أن أمحد قال يف رواية الفضل بن الإ"ب: فقال أبو اخلطا
ر القرآن،  ، قان نسخفظاهره أنه منع مقال أبو اخلطاب: جييء بعده، والسننة تفس م ل:  ه شرعاا وعقالا

الم املصن مف يف  ، فقط هذا من ابب التقييد لكنع منه شرعاا وعقالا وهذا قول الشافعي"، الشافعي مي
.مسألة اجلواز العقلي، فإن هناك رواية كما استظهرها أبو اخلطاب أهنا مم   نوٌع عقالا

اَرَها  يفا َوجيوز شرعً " ✍ تَ َواَية اخ  طابأرم ن عقيل :لُثَّ قي ،بو اْل  اَره  اب  تَ الَ  :َوقيل ،َوقع اخ 
طاب و اْل  ب  اَره  أَ تَ ن  يفَوالَ جيوز  ،َواخ  اَره  اب  تَ َرى َواخ  خ  وَسى  أيبأ   ".واملقدسي والقاضيم 
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 املتواترة القرآن أم ال؟ فذكر قولَّي:خ السننة ز شرعاا أن تنس هل جيو  مث شرع املصنف يف ذمكر
 شرعاا. أنه جيوز القول األول: 
 أنه ال جيوز شرعاا.والقول الثان: 

أو فرعه وأثره الوقوع، قال:    ( معىن اجلواز الشرعي أي الوقوعاَوجيوز شرعً بدأ ابلقول األول فقال: )
َتارََها    يف ) طابأرمَوايَة اخ  و اخلطاب وابن عقيل، اها أب اها املصنف رواية حك( هذه الرواية اليت مسن بو اْل 

ذت من قول أمحد ه  رسوله الدال على ما أراد من ظاهر عث للا نبينه وأنزل عليه كتابه وجعل ب ": وُأخم
ه وعامه، وانس ،وابطنه  يقول أبو   (خه ومنسوخهانس رسوله الدالجعل ، فقوله: ) خه ومنسوخه"وخاص م

إذن هذه الرواية اختارها أبو   هذا يدل على أنه ينسخه بقوله" فدل على أنه مُيكن ذلك. اخلطاب: "
 قال: إهنا األقوى عنده. طاب، و اخل

أي وقع النسخ    (َوقع إمنَّه  َقد     :ُثَّ قيل ل ابجلواز الشرعي، قال: )واية وهي: القو فرنع على هذه الر مث  
ع؛ ألنين قلت لكم: أن الوقوع فرع اجلواز، واختار ذلك ابن  بعد ذلك؛ يعين هو جائٌز شرعاا مع الوقو 

َتارَه  اب  إمنَّه   )صنف:  ول املعقيل، ق  ( يعين فيه إشكال؛ ألن ابن عقيل يف كتاب ]الواضح[ مرةا ن عقيلاخ 
وهذا هو الذي ذكره يف  ، مه أن السننة كلها متواترها وآحادها ال تنسخ القرآنجزم ونظنر يف ابتداء كال

  .صلأول الف
رآن  ، نسخ القلسننةالنسخ ابملتواتر من الكنه ذكر يف آخر كالمه يف اجمللد الرابع أن األصح جواز 

ويبدو   : أنه يبحث املسألة يف موضعَّي وثالثة ، ومن إشكاالت ابن عقيل يف الواضحابملتواتر من السننة
ائل الثالثَّي من عمره إال أنه يبدو أنه زال عليه أو نسي ما كتبه يف  ه يف أول سن مه أظن يف أو فمع أنه ألن 

ا فيقول: ظ صاحب ]املسودة[ كثريا امللحَ  وُيشري هلذااحث مرتَّي وثالثة، ، فيذكر يف بعض املبكتابه  ولأ
فأبو اخلطاب نصن اجلواز    ؛ه يف املوضع الفالينالفالين، وذكره يف املوضع الفالين، وذكر   ذكره يف املوضع
 يف موضٍع آخر. 

طابع أو مل يقع، قال: )أي ال يق  ( ه  اَل إنَّ قال َمن جُييزه شرعاا: ) ( أي و َوقيل)  قال: َتارَه  أَب و اْل  (  اخ 
 ."ليليه الدلمل يوجد ذلك وهو األقوى عندي؛ فمن ادنعى وجوده فع"ال أبو اخلطاب: ق

،  (َواَل جيوز )ثان:  القول ال مث قال:  عنه ابتداءا املصنف،   عقالا تكلمأي وال جيوز شرعاا ليس عقالا
أي شرعاا   ( وزَواَل جيله: )فقو عدم اجلواز شرعاا، قل، وهنا نسب إل القاضي وذكر أن القاضي جُيو مز الع
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َرى يف ) ( أي يف روايٍة أخرى عن اإلمام أمحد، وهذه الرواية نصن عليها أمحد يف أثر من رواية عن أ خ 
 منها قوله: "ال ينسخ القرآن إال قرآانا جييء بعده" وهكذا.أمحد؛ 

َتارَه  اب ن قال: ) اجملرند[،  يف كتبه: ] (والقاضي)( وهذا الكالم موجود يف ]اإلرشاد[، م وَسى أيب اخ 
واملراد ابملقدسي أبو حممد بن قدامة، وممن قال هبذا أيضاا: أغلب واملقدسي( و]الُعدنة[ وغريها، )
وأبو الربكات،  منهم ابن اجلوزي،  ؛رأيعلى أنه ال جيوز شرعاا، أغلبهم على هذا ال أصحاب أمحد كلهم

ريه تفسريه نصن على هذا وتفس يف    اجلواز شرعاا، وكذلك الرسعينن، وغريهم على عدم  والشيخ تقي الدي
ض م بعمن تالميذ املوفق ابن قدامة كلهم على هذا الرأي أنه ال جيوز، بل قد جز بوع، فالرسعين مط

مرعي: "وهو احلق"؛ يعين ال يقبل الفصال وهو عدم جواز نسخ غٍة قوية، فقال املتأخرين برتجيحه بصي
  .ولو كان متواترااآن ابلسننة قر ال

َحاد شرعً  أبخبارجيوز نسخه  َوالَ " ✍  هم  القاضيَوجزم  ،ااآل  َوازم َ  ".ِبم

كلم عن مسألة العقل يف أول ( أي ال جيوز شرعاا وليس املراد العقل؛ ألنه ابتداءا تَواَل جيوزقوله: )
َحاد شرعً  أبخبارَواَل جيوز نسخه كالمه، قال: ) ا كلمة شرعاا تؤيد أن مراده ابجلواز  فهذا أيضا  (ااآل 

د من مذهب أمحد وقد نصن عليه هو الذي عليه املعتم  -ازوهو عدم اجلو -  وهذا القولاز الشرعي،  اجلو 
 ما ذكره يف ]املسودة[.أمحد، وقيل: إنه مل يُذَكر فيه خالف ك

ََوازمهم  القاضيَوجزم قال املصنف: ) ازه شرعاا، وهذه املسألة مشكلة، ملا؟ ألنه قال قبل ( أي جبو ِبم
دها بسطر أن القاضي جزم قول: إن القرآن ال يُنَسخ ابلسننة املتواترة، مث ذكر بعقليل: إن القاضي ي
 آلحاد وهو أضعف، فكيف يكون ذلك؟جبواز نسخ القرآن اب

]الُعدنة[ عند جوازه من ابب االستطراد يف كتاب  والصواب: أن القاضي إمنا جزام ابملنع، وإمنا ذكر  
فَهم من  فقد يُ هم يف النسخ كما فعلنا يف التخصيص"،  "نتبع  مبحث ختصيص السننة، فقد قال ما لفظه: 

 . يرى أن النسخ يكون خبرب اآلحاد نهذلك أ
 : أن قول القاضي أيب يعلى الذي قاله يف ابب التخصيص ليس مراد أن القرآن يُنَسخوالصواب

آن، فيجوز  إذا بُ ل مغ القر  -لنمَصلنى للُا َعَلْيهم َوسَ -مطلقاا، وإمنا مراده أن ذلك خاصٌّ بزمن النيب  آلحاداب
فتحرمي اخلمر كانت مباحةا ابلنص ليس ابلدليل العقلي، مث ُنسخت ؛  القرآن بنقل حكمه ابآلحاد  نسخ

ال مطلقاا أن كل خرب    فبلغ الصحابة خرب النسخ ابآلحاد، فنقول: يكون انسخاا يف حقهم هم ابلقرآن،
 . آخرهو قرآٌن  سخانالنسخ، لكن حقيقة آحاد ي
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لى:  وقال القاضي أبو يعقال:  ملا أراد أن حيكي قول القاضي أبو يعلىعض احملققَّي ذلك فإن بول
بليغ، وأما الناسخ يف ابب التفيكون من  :نزيد ،-َصلنى للُا َعَلْيهم َوَسلنم-ن النيب نه جيوز ذلك يف زمإ

 د مم.املتق يب يعلى ال كما يومهه لفظهفهو القرآن ومثله، هذا هو حتقيق قول أاحلقيقة 
َواتر " ✍ ت َ م  َحاد  أبخبارَوالَ جيوز نسخ ال   ".ايًض أاآل 

َحاد  أبخبارَواَل جيوز نسخ ال م تَ َواتر قوله: ) مث  ةنن اء خرٌب متواتر من الس ذا جأنه إعين ( يا يضً أاآل 
  جاء خرب آحاٍد فهل جيوز نسخه أم ال؟ ذكر املصنف أنه ال جيوز ذلك، وقد جزم هبذا القول القاضي

جيوز نسخ اخلرب    ة[ أبنه الفقد جزم بذلك صراحةا يف ]الُعدن   يف ]الُعدنة[ خالف ما سيأيت عنه بعد قليل،
 آلحاد. تر اباملتوا

د َوَغريه" ✍ اس َقول  ،َوجوزه  َداو  يَ َو قم ن عقيل القاضيَوه   ".َواب 

الف ألهل ب هذا اخلهل الظاهر، فإمنا يُنسَ أي من أ (َوجوزه  َداو د َوَغريهصن مف: ) قال املمث
(  َواب ن عقيل   القاضيَوه َو قمَياس َقول  )قوله:    (َواب ن عقيل  القاضيَوه َو قمَياس َقول  الظاهر، مث قال: )

 أسهل، أو نبدأ ابلقاضي ترتيباا: ؛ ألنه احلقيقة فيه أتم ل، نبدأ اببن عقيل
صريح جدًّا  [  ]العدة  أن قول القاضي الصريح خالف ذلك كما نقلت لكم، فإن كالمه يف  حلقيقةا

( بناءا على ما  يالقاضه َو قمَياس َقول )أبنه ال جيوز نسخ املتواتر أبخبار اآلحاد، وإمنا قال املصنف: 
ل من ابب أول نسخ املتواتر من  ى قياسه: بتقدنم قبل قليل أنه جيوز نسخ القرآن ابآلحاد، فقال عل 

ه َو قمَياس  ) حكايته له هبذه الطريقة، إذن فقوله: فيه نظر يفآلحاد، وقد تقدنم أن قوله املتقد مم سننة ابال
 أيضاا فيه نظر؛ ألنه مبينٌّ على قوٍل غري صحيح نسبته للقاضي. ( القاضيَقول 

ح، وإمنا أخذه من كالم صاحب كالم ابن عقيل يف الواضاحلقيقة أن هذا ليس    (وابن عقيلقوله: )
آخره: "وهذا يقتضي  نون، وقال يف   البن عقيل يف الفا طويالا الما ك  الشيخ تقي الدينقد ذكر  ]املسودة[ ف

، وفرٌق بَّي ة[احب ]املسودأخبار اآلحاد جتري جمرى املتواتر"، هذا كالم صأن من أصله أن بعض 
 ؛ ؤلفكالم الشيخ تقي الدين وبَّي كالم امل

 . خرب آحاد ينسخ املتواتركل أن  ز يم ابن عقيل جيكالأطلق أن   فاملؤلف -
رائن؛ كاشتهاٍر،  ن ق]املسودة[ أن بعض اآلحاد ملا حُيف به مم من كالمه يف والذي ُفهم  -

حاد  معنا قبل عند مبحث اآلحاد أن بعض أحاديث اآل م على العمل به كما تقدن وإمجاعٍ 
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ا للعلم، هذا اآلحاد الذي حتتف به بعض القراف هبا قرائن جتحت ئن هو الذي  عله مفيدا
 لقاا.تواتر ال مطخ املقال: أنه ينس يُ 

فيهما نظر يف   (َواب ن عقيل  القاضيَوه َو قمَياس َقول : ): أن عبارة املصن مفأان قصدي من هذا
رح  من تقييد، وكما ذكرت لكم يف البداية أن من أهم األغراض عندي يف هذا الش بد  هذا الكالم بل ال  

 . قوال قد ال تكون دقيقة، وأال يُنَسب هلذا املذهب ألكي تكون صحيحةا نابلة صرحيةا تبيَّي أقوال احل
يف الدرس القادم ما يتعلق   -َعزن َوَجلن -، ُنكمل إن شاء للا بذن للا  انا القدر لتأخر نقف عند هذ

وصلى للا وسلم وابرك على نبينا حممد،    رح،شو   ابإلمجاع؛ ألن النسخ ابإلمجاع حيتاج إل أمثلة  ابلنسخ
 وعلى آله وصحبه أمجعَّي. 

 األسئلة:
رمج أصواًًت    ارج الدرسهذا سؤال خس/   يقول: هل جيوز للمرأة لبس أسورة  على يد  واحدة َت 

 األجانب؟ بّي 
 إن هذه املرأة إذا كانت تلبسها من ابب الزينة فإمنا ُُتَنع منها ألمرين: نقول:

ر ج لمهمنَّ لمي  ع َلَم َما خي  فمّيَ ﴿هيٌّ عنها ا فإظهار الزينة منهتإذا أظهر    ﴾ممن  زميَنتمهمنَّ  َواَل َيض رمب َن أبَم
إن اليد على قول كثرٍي من أهل العلم جيوز  فاملقصود من هذا: أن إظهار الزينة حىت قالوا: [31]النور:

 ؛ كشفها الكف، لكن لو كانت عليها زينة 
   . ومثنلوا للزينة ابخلضاب، ُُتثنل للزينة ابخلضاب الذي هو احلناء الرسوم والنقوش -
 حليًّا كخامٍت جُيم مله.  وا: لو كان عليهقال وا للزينة أيضااومثلن  -
 .ظافر وغريهااليد هذا الطالء الذي يكون على األ واآلن من الزينة اليت تكون على -

 هذا واحد.  حيُرم عليها على القول جبواز كشف الكف وأهنا ليس عورة، فحينئذٍ 
ر ج لمهمنَّ ﴿األصوات؛ فاخلالخل اليت ثل م ينةا ز همم قالوا: إذا كان يو األمر الثان:    ﴾ َواَل َيض رمب َن أبَم

ملا تكلم عن لبس املرأة القبقاب  بعض أهل العلم نقلها ابن مفلمح يف ]اآلداب الشرعية[  [31]النور:
، فتكلموا عنه وهي  ارية ]دارية اآلداب[ فالنهي عنه؛ ألنه  الدم يف أوردها أيضاا الناظالذي ُيصدمر صوًتا

سونه وانتهى املوضوع، لكن إن كان  ادة قد جرت به كل الناس يلبن العقالوا: ما مل يك ر صوًتا ُيصد
اج إل تقيده ابلُعْرف  الكل حيتذلك فإن إطالق حكم لظهر صوًتا من ابب التجم ل فإنه منهي عنه، و يُ 

 ه. وعادة الناس في 
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 * * * 
يََّة لمَوارمث   وَ اَل »س/ يقول: حديث:  إمَذا َحَضَر   ك تمَب َعَلي ك م  ﴿أال يكون انسًخا لقوله:  «صم

يَّة  َأَحدَك م  ال َمو ت  إمن  تَ َركَ  ًا ال َوصم  ؟[180]البقرة:  ﴾ َخري 
نقول: ال، بل الناسخ له القرآن؛ ألن الناسخ له إمنا هي آايت الفرائض، فإن للا قد أعطى كل 

يََّة لمَوارمث   وَ اَل »ف   هي اليت نسختهذي حقٍ  حقه، آية الفرائض  فرض  هذه قبل  ٍذ إمنا كانتفحينئ ،«صم
 ة. ا احلديث أن الناسخ له إمنا هو اآلييف هذ -َصلنى للاُ َعَلْيهم َوَسلنم- واريث، وقد بَّين النيب امل

 * * * 
 الفازلّي مينع وصول املاء للبشرة؟س/ أخوان يقول: هل 

، وأما  فإنه مينع بقة الفازلَّي فأصبح هلا ُجْرم رء طتخدام املعتاد للفازلَّي ال مينع، لكن لو كثنر املاالس
ا جيتمع على شكل دوائر وكور فإن هذا ال مينع، الذي مينع الذي  املعتاد حىت وإن كان املاء جتده رمب

 م. كون له ُجْرم، ولذلك نص وا على أنه ال بد أن يكون له ُجرْ ي
 * * * 

س ِبلزمن؟ س/  يقول: هل امليت ُي 
[ للبقاعي كتاب ]الروحا، واختصار  الماا كثريا يم ستجد فيه كالبن الق  [الروح]  كتاب   ك لو تراجع أظن  

 كان مؤمناا أو كان  أن املرء إذا وضع يف قربه سواءا  ذكروه ا مسه ]سر الروح[ طُبمع أيضاا كذلك، لكن مما
 أو سريعاا؛   زمن مير عليه مسرعااكافراا فإن ال
جنة، فمن ابب  عليه يتشونق لل  -َعزن َوَجلن -فضال للا عيم له وإؤمن من ابب التنألن امل -

  .ون كما بَّي الظهرينسريعاا، حىت قيل: يكقت الو عيم مير عليه التن
  سريعاا.؛ ألنه يقول: رب م ال تُقمم الساعة، مير عليه الوقت ما املنافق من ابب تعذيبهوأ -

 لكنها موجودة يف الكتب. يف ذلك آاثر ال أدري عن صحتها،  ت جاء
 * * * 

يل نسخ التالوة دون  أبنه من قب ِبواز نسخ األخبار :ائليقول أخوان: هل ي وجَّه قول الق س/
 مدلول اْلَب؟

 ال قصدهم ابلنسخ ليس ذلك، صرنحوا أبن قصدهم بنسخ اخلرب أي نسخ احلكم واملعىن.
 * * * 
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 نعي على ِبب املسجد؟عزاء و ننا يقول: حكم تعليق ورقة إعالن أحد إخوا س/
 م مت املساجد: موعُ  قليل من املشايخ من  شائخ وصدر فيها تعميمامل

 فإنه جائز.  يلو كان الباب اخلارج -
   .ك ذلداخلي فال جيوز الوأما إن كان  -

 .ذلك مل جُتَعل ل ن، وال النعي، وال غريها، فإن املساجدالال اإلع
 * * * 

 جمالس العزاء العامة؟ما حكم  س/
جيوز جعل   ه أنهيخ هنا الشيخ ابن ابز وغري املشا به يتيُفوهو الذي  جمالس العزاء نصن الفقهاء

   .ثالثةوحُيدند بجملٍس للعزاء 
 : أما الدليل على أنه جملس للعزاء

َها-فقد ثبت يف الصحيح من حديث عائشة  - َي للُا َعن ْ أهنا كانت إذا مات هلم  " -َرضم
صريح  ، وهذا "ةنألهلها فصنعت هلم تلبيجيتمعون أتت  [52:21:1] امليت وخرج الناس

 جيتمعون، فإذا خرج يُعز مون. على أنه
ماع وصنع الطعام من أهنم كانوا يعد ون االجت" :جليالبن عبد للا يث جرير بوأما حد -

   النياحة".
بح املكان ال يُعَرف أهو وليمة نكاح أم م أبن ُيصجل الطعاهو جمموع األمرين: أي االجتماع ألف

نذهب إليه لنأكل عنده طعاماا،  ل عنده عزاء ف ن فالانا مأمت وعزاء، وحبيث أن الناس يتجمعون إمة ولي
  .ك ُيصبح الناس يتجمعون ألجل ذلف

  التعزية ألجل األجر، أو ألجل التوسية مواساته جل تعزيته أو يت املعزنى أللبما إتيان الشخص وأ
، وقد نصوا مباحفهذا  فإن الشخص أول ما ميوت له امليت حيس بفقده فيحتاج أن يكون جبانبه أانس 

رم َأن  ُت مدَّ  اَل "حلديث أم حبيبة:    الثة أايمبث   يُقدنرعليه الفقهاء قالوا:   مم اآلخم َّللَّم َوال يَ و  ممن  ِبم  ُيمل  الم رَأة  ت  ؤ 
َق َثالثم  َغري م َزو ج   َعَلى هذا  ، كام األخرىحُتَد إليه األحهذا حد  ف : اإلحداد مقدنر بثالث فقالوا "فَ و 

 فهو جائز.  - عليهم رمحة للا-به املشايخ وقدنروه ونص وا عليه يف كتب الفقهاء، ويُفيت  همرأي
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، أن ُتذكر حماسن امليت، ولذلك وضع الزينات ال يُفرنق بَّي الزواج وغريه، مجع الناس  :نوع مامل
ن وكان وكان  كان وكا  جنتمعروه مباشرةا،  قدن   لذا  ةحيايقولون: ذمكر حماسن امليت بعد وفاته مباشرةا من الن

 قول: هذه نياحة. وكان، ن
ألهل امليت فهذا أمره سهل،  إن ُصنمع الطعام  وأماجل الناس، ع الطعام أل: ُصنن املمنوعأيضاا م

ان أحد  يت يقولون: ما جاءجتد أصحاب املإن مل أيتم أحد  فيصبحون يتكلنفون لكن من أجل الناس
  .ون طعاماار س فيخطعام ائتوان ببطعام، اذهبوا و 

يشرتط   عزائه، وقدمببلٍغ ما لصي امليت ن يف هذه املآمت قد يو ولذلك يف بعض الناس الذين يتوسعو 
الصفة الفالنية، وأن يكون فيه سرادٌق والسرادق اخليمة  فيشرتط أن يكون فيهه، ئيناا يف عزاشرطاا مع

لو اجتمعوا ورأى  خص الفالين املقرئ الفالين وهكذا، يت فيه الش ة، وأن أيالكبرية مثالا ابلشيء الفالني 
 ة ابلعكس أحسن من سكوهتم.دقراءةا القرآن جي ، رأ منا واحدأهل امليت أهنم يسكتون قالوا: يق

أمر ابالستماع   -َعزن َوَجلن -؛ ألن للا يف قراءة قرآنكان الناس يدخل وخيرج فال يكون   وكن لل
َتممع وا َله  ﴿ ،إليه واإلنصات  ت وا َوإمَذا ق رمَئ ال ق ر َآن  فَاس  طبعاا هو على العموم  [204]األعراف: ﴾َوأَن صم

هذا كالم أهل العلم يف قضية االجتماع،  ، عربة بعموم اللفظالصالة ولكن على عمومها وال نزلت يف
 ضور.جاز احل ؛فحيث جاز

ُشهمر عنه هذا الرأي   نهو م، و فأُعز ميحيتاط يف هذا الباب كان يقول: أذهب  نبعض املشايخ مم
ئاا، فأمتنع من األكل لكيال أمجع بَّي الذهاب  وبقوة كان يقول: أذهب وأُعز مي ولكن ال آكل شي

، وأنت كذلك كلما أمكنك يف عزائك أال ايجده حيضر وال يشرب قهوةا وال شواألكل، فت االجتماع
جان شاي كما  عطيه فنجان قهوة أو فنتُقد مم للحضور شيئاا فهو حسن، أما كل من دخل ال بد أن نُ 

م، واحلد  مو الغلو هو املذلو،  ، فكلما قُ ل مل كلما ابتعدت عن الغلو كان ضيفاا فقد يكون فيه بعض احلرج
ي يرعى حلو احلمَمى  وأنت كالراع بينهما ومكثمر، و األدىن مسموح، وبينهما مفاوز بعض الناس مقمل 

 . يوشك أن يقع فيه
 وسلنم ابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعَّي.وصلن للا 

 * * * 
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